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سرسخن:
حداقل دستمزد سال  1401یا تداوم
فقر و فالکت کارگران

به روال هر سال در اسفندماه" ،شورای عالی کار" جمهوری
اسالمی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین
نمود .به دنبال این تصمیم و در شرایطی که فقر و گرسنگی
و تورم و گرانی ،کمر کارگران کشورمان را خم کرده است،
وزیر کار جمهوری اسالمی اعالم کرد که حداقل دستمزد
 ۵۷.۴درصد افزایش یافته است .به این ترتیب در سال 1۴01
حداقل دستمزد  ۴میلیون و  1۷9هزار  ۷۵0تومان تعیین
شده است .علی خدایی از نمایندگان رژیم در شورا های
اسالمی کار و از اعضای شورای عالی کار در همین رابطه
اعالم کرد که  ":بن کارگری از  ۶00هزار تومان
به  ۸۵0هزار تومان و حق مسکن از  ۴۵0هزار تومان
به  ۶۵0هزار تومان رسید .سنوات ماهانه کارگران
نیز  ۲10هزار تومان شد" .بنابراین به ادعای علی خدایی،
کارگری که فاقد اوالد باشد و اصالً سابقه کار نداشته باشد
و تازه پا به کارگاه گذاشته باشد ۵ ،میلیون و  ۶۷9هزار
تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت .ماشین تبلیغاتی
جمهوری اسالمی در صدد است که چنین القاء کند که با
این باصطالح افزایش" ،قدرت خرید از دست رفته کارگران"
را جبران نموده است .این ادعا را علی خدائی از مزدوران
جمهوری اسالمی در محیط های کارگری به نوعی مطرح
نمود .در حالیکه هر کارگری که قرار است با این دستمزد
نیاز های اولیه خود و خانواده اش را تامین کند به محض
اینکه پا در بازار خرید مایحتاج خود بگذارد فورا متوجه می
شود که سرمایه داران و دولت حامیشان نه تنها این قدرت
خرید را جبران نکرده اند بلکه با توجه به رشد تورم و سبد
هزینه معیشت خانواده کارگری ،با تصویب این دستمزد ،وی
و هم طبقه ای هایش را هر چه بیشتر به قعر مرداب فقر و
فالکت پرتاب کرده اند.
همه می دانند که در شرایط کنونی حتی در صورتی که مزد
کارگران صد در صد هم افزایش یابد باز معیشت کارگران
زیر خط فقر قرار خواهد داشت ؛ حجت عبدالملکی وزیر کار
صفحه 2
جمهوری اسالمی با منت گذاشتن روی

اعتراض کارگران پتروشیمی ایالم به

در باره زندگی رفیق شهید

نگرفتن عیدی و پاداش پایان سال

غالمرضا گلوی

روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،کارگران پتروشیمی ایالم واقع
در شهرستان چوار گفتند :ما جمعی از کارگران روزمزد
پتروشیمی چوار با چندین سال سابقه کاری در همین
پتروشیمی ،نزدیک به یک سال و نیم است که به عنوان
 1۵روز کار و  1۵روز تعطیلی ،بدون عیدی ،سنوات و پاداش
مشغول به فعالیت هستیم .ما چندین بار اعتراض کردیم.
قرار بود از طرف شرکت مبلغی به عنوان پاداش برای تمام
کارگران روزمزد در نظر بگیرند و به آنها پرداخت بشود .اما
سال تمام شد و خبری از پرداخت نشد .مسئولین پتروشیمی
پاسخ مشخصی نمیدهند و آنها را به دستور پرداخت از
تهران احاله میدهند .کارگران پتروشیمی ایالم در سال
 1۴00نیز چندین تجمع اعتراضی داشتند.

مرگ  ۷۸تن بر اثر حوادث کار در
آذربایجان شرقی
به گزارش روز پنجشنبه  11فروردین ماه ایرنا ،مدیرکل
پزشکی قانونی آذربایجان شرقی اعالم کرد :در  11ماه سال
گذشته  ۷۸نفر که همگی مرد بودند ،در اثر حوادث ناشی از
کار در استان جان خود را از دست دادند .از این تعداد  ۴1نفر
به علت سقوط از بلندی 1۷ ،نفر در اثر اصابت جسم سخت،
 ۷نفر در اثر برق گرفتگی ۳ ،نفر کمبود اکسیژن ،یک نفر
غرق شدگی ۸ ،نفر در اثر سوختگی و یک نفر در اثر حادثه
اتومبیل جان خود را از دست دادند .در این مدت تعداد یک
هزار و  ۳۸۶نفر نیز در اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به
ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که نسبت به
مدت مشابه در سال  1۳99شمسی 1۳ ،در صد افزایش یافته
است که از این تعداد  ۴۶نفر زن و بقیه مرد بودند.

کارگران پتروشیمی آبادان به اعتصاب
دست زدند
روز پنجشنبه  ۵اسفند ماه ،کارگران پتروشیمی آبادان در
اعتراض به عدم دریافت حقوق و دستمزدهایشان در محل
کار خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

جان باختن  ۲کارگر حین کار در شبستر
به گزارش همشهری آنالین روز یکشنبه  ۲9اسفند ماه۲ ،
کارگر  ۳۲و  ۳۸ساله کارخانجات شرکت شیرین عسل در
شبستر در حال نظافت و شستشوی سالن تولید بودند که به
علت اتصال در سیستم برق سالن دچار برقگرفتگی شدند و
پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

چریک فدائی خلق رفیق غالمرضا گلوی یکی از پیشگامان
جنبش مسلحانه بود که در  11اسفند سال  1۳۵0همراه با ۵
کمونیست فدائی دیگر (مفتاحی ها و احمدزاده ها و حمید
توکلی) با سرود چریکهای فدائی خلق بر لب و با ایمان به
پیروزی راهی که می دانست "کاخ ارتجاع و ظلم و ستم "
را ز بن برخواهد انداخت ،قدم به میدان چیتگر گذاشت و
رژیم جنایتکار شاه با تیرباران این کمونیست آگاه و جان بر
کف ،بار دیگر دشمنی خود با کارگران و ستمدیدگان را آشکار
و ماهیت ضد خلقی خود را بیش از پیش افشاء نمود.
رفیق گلوی در سال  1۳۲۶در شهر زابل استان سیستان و
بلوچستان متولد شد .با توجه به این که پدر وی یک فرد
نظامی (استوار ارتش یا ژاندارمری) بود و توانسته بود زندگی
متوسطی را برای خانواده اش تهیه کند ،او توانست در شهر
زادگاهش به تحصیل پرداخته و پس از گرفتن دیپلم در سال
 1۳۴۵وارد دانشگاه مشهد شود .رفیق گلوی تا سال 1۳۴9
مشغول تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در رشته
تاریخ بود و در این رشته ،لیسانس گرفت .در طی همین
سالها و در دانشگاه مشهد بود که او با رفقا بهمن آژنگ و
حمید توکلی آشنا شد و این آشنائی به رفاقتی انقالبی و
ماندگار بدل شد .این سه رفیق در کنار مطالعات گسترده در
زمینه های تاریخی و اجتماعی متعدد دست به مطالعه
مارکسیسم زدند .رفیق بهمن آژنگ در آموزش مارکسیسم
– لنینیسم در میان مبارزینی که حول این سه رفیق گرد
آمده بودند ،نقش برجسته ای داشت .با شکل گیری گروه
رفقا پویان ،مفتاحی ،احمدزاده در سال  ۴۶که بعداً همراه با
رفقای باقیمانده از گروه جنگل ،چریکهای فدائی خلق را
صفحه3
تشکیل دادند ،این سه رفیق
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که" :بنابراین اینطور که به نظر میرسد سال روشن است که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1۴01
حداقل دستمزد  ....از صفحه 1
آینده افزایش قیمت زیادی خواهیم داشت که زندگی کارگر و خانواده اش را از زیر خط فقر بیرون نمی
کارگران به گونه ای از افزایش حداقل دستمزد سخن گفته
قشر آسیبپذیر بیشترین آسیب را خواهد آورد .اما این دستمزد نشان می دهد که چگونه سرمایه داران
که گویا جمهوری اسالمی برای تامین معیشت کارگران
زالو صفت و رژیم حامیشان زندگی کارگران را به بازی
اهمیت قائل شده و حداقل دستمزد را در حد سبد معیشت خورد".
این فاکتها و حقایق ،در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد گرفته اند .ابعاد این بیشرمی را وقتی بهتر می توان درک
کارگران افزایش داده است .در حالیکه خود نهاد های رژیم
کرد که بدانیم بخش بزرگی از کارگران ما قانون کار شامل
ساخته ،سبد معیشت کارگران در ماه را حداقل  1۲میلیون کارگران ،روشن می کند که در سیاست بورژوازی وابسته
شان نمی شود و در نتیجه حتی همین
تومان و فعالین کارگری آنرا  1۶تا  1۸میلیون
می دانیم که دولت رئیسی بر اساس الیحه بودجه ای که به مجلس رژیم
افزایش دستمزد اعالم شده به آنها تعلق
تومان اعالم کرده اند .بنابراین حتی اگر سبد
ارائه کرده در صدد است که ارز ترجیحی را حذف کند امری که بطور نخواهد گرفت .برای نمونه میلیونها کارگری
معیشت را مطابق ادعاهای خود نهادهای
که در کارگاه های کوچک کار می کنند و
طبیعی باعث رشد باز هم بیشتر تورم و باال رفتن قیمتها می گردد؛ تازه
حکومتی  1۲میلیون تومان فرض کنیم که
این در شرایطی است که با وجود آنکه هنوز الیحه بودجه سال  1401اکثراً هم کارگران زن هستند سرمایه داران
اصال با واقعیت انطباق ندارد ،باز هم حداقل
همین حداقل حقوق را هم به آنها نمی
مبنای عمل قرار نگرفته ولی به اعتراف خود ایادی و دست اندرکاران
دستمزد کارگران کمتر از نیمی از آن می باشد.
دهند و آنها اجبارا با دستمزد هائی کمتر از
بر اساس ماده  ۴1قانون کار ،حداقل دستمزد
حکومت نظیر رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران،
حداقل دستمزد تعیین شده مجبور به کار می
باید بر مبنای نرخ رشد تورم که از سوی بانک
قیمت گاز به میزان  5تا  6برابر افزایش یافته است .شکی نیست که با
باشند .به همین خاطر است که ما در
مرکزی اعالم می شود و هزینه سبد معیشت
حذف ارز ترجیحی و افزایش بهای کاالهائی که با این ارز وارد میشد و
اعتراضات کارگری شاهد شعار "ما
یک خانوار کارگری تعیین شود .اما می دانیم
همچنین افزایش قیمت سوخت و سیاست تشدید مالیاتهائی که دولت
گرسنه ایم" می باشیم؛ چرا که
که دولت رئیسی بر اساس الیحه بودجه ای
رئیسی قرار است در سال  1401اعمال کند ،سال آینده با افزایش
سرمایه داران زالو صفت برای سود
که به مجلس رژیم ارائه کرده در صدد است
قیمتهائی مواجه خواهیم شد که سفره خالی کارگران را خالی تر خواهد
که ارز ترجیحی را حذف کند امری که بطور
بیشتر گرسنگی و مرگ تدریجی را
نمود.
طبیعی باعث رشد باز هم بیشتر تورم و باال
به میلیونها کارگر تحمیل نموده اند.
رفتن قیمتها می گردد؛ تازه این در شرایطی است که با وجود ایران و سگ نگهبانش –جمهوری اسالمی -هیچ تغییری زندگی در زیر خط فقرکه نظام سرمایه داری وابسته حاکم با
آنکه هنوز الیحه بودجه سال  1۴01مبنای عمل قرار نگرفته ایجاد نشده است .واقعیتها نشان می دهند که آنها همچون کمک رژیم ضد کارگری حمهوری اسالمی بر میلیونها کارگر
ولی به اعتراف خود ایادی و دست اندرکاران حکومت نظیر گذشته قرار نیست از ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگران تحمیل نموده است ،بطور طبیعی ضرورت مبارزه برای تغییر
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ،قیمت آنقدر به دستمزد اضافه کنند که کارگر قادر شود نیروی کار این وضع در جهت سرنگونی این رژیم و نابودی این نظام
گاز به میزان  ۵تا  ۶برابر افزایش یافته است .شکی نیست مصرف شده خود در پروسه تولید را باز تولید نماید .به همین حهنمی را در مقابل کارگران ایران قرار داده است .تجربه ۴۳
که با حذف ارز ترجیحی و افزایش بهای کاالهائی که با این دلیل هم کارگران مجبورند با مایه گذاشتن از جان خود یا سال گذشته نیز بروشنی نشان داده که بدون سرنگونی
ارز وارد میشد و همچنین افزایش قیمت سوخت و سیاست به اضافهکاری های طوالنی و دردناک متوسل شوند و یا جمهوری اسالمی به عنوان پیش شرط خالصی از نظم
تشدید مالیاتهائی که دولت رئیسی قرار است در سال  1۴01کارهای جانبی دیگری برای خود دست و پا کنند تا قادر ظالمانه حاکم ،کارگران به رهائی دست نخواهند یافت.
اعمال کند ،سال آینده با افزایش قیمتهائی مواجه خواهیم شوند زندگی بخور و نمیری برای خود و خانواده شان را همین تجربه نیز نشان داده که در ایران این هدف جز با
شد که سفره خالی کارگران را خالی تر خواهد نمود و به تامین نمایند .روشن است که کارگری که نتواند اضافه کاری اعمال قهر انقالبی که طبقه کارگر متشکل و آگاه به
اصطالح افزایش حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار گرفته و یا شغل دومی پیدا کند مجبور است با شدت هر چه ایدئولوژی خود رهبر و پیشبرنده آن باشد امکان پذیر نیست.
را فاقد هر گونه تاثیرمهمی در تامین معیشت زندگی کارگر بیشتری در مرداب فقر و فالکت غوطه بخورد .امری که تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه انقالبی ،کارگران امکان
خواهد کرد .این واقعیت آنچنان آشکار است که رییس باعث از هم پاشیدن خانواده های کارگری شده و گاه آنها را تشکل یافته و قادر می شوند در بستر رزم دالورانه خود
کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اعتراف نموده مجبور می سازد با فروش اعضای بدن خود برای تامین توازن قوای موجود بین خود و سرمایه داران و حامیان آنها
در سال ":1۴01وضعیت نامطلوبی در انتظارمان معیشت خانواده گام بردارند.
را به نفع خویش تغییر داده و شرایط را در برای نابودی
است" .وی در ادامه سخن خود اعتراف می کند

جمهوری اسالمی آماده سازند.

مصدومیت  ۵کارگر از جمله یک کودک کار در اثر انفجار در دولت آباد اصفهان
روز یکشنبه  ۷فروردینماه ۵ ،کارگر شاغل در یک واحد آجرپزی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان در اثر حادثه انفجار زخمی شدند .کارگران زخمی با رده سنی  1۶تا ۴۵
سال با آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند.

زخمی شدن یک کولبر در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در مرز هنگه ژال
به گزارش روز چهارشنبه  ۳فروردین ماه ،شلیک نیروهای هنگ مرزی به سوی کولبران در روزهای آغازین سال  1۴01موجب زخمی شدن یک کولبر شد .سال جدید را جمهوری
اسالمی با شلیک به سوی کولبران آغاز کرد .این حاکمیت دزد و فاسد ،جواب گرسنگی مردم ،بهویژه کولبران را با گلوله میدهد .سال  ،1۴00سال خونینی برای کولبران بود .بر اساس
گزارش منابع خبری کردستان در سال  ،1۴00جمعاً  ۲۲۵کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی غرب کشور بر اثر شلیک یا حوادث مختلف کشته یا زخمی شدهاند.

زخمی شدن  ۲کارگر در انفجار مجتمع پتروشیمی ماهشهر
شب پنجشنبه  11فروردینماه ۲ ،کارگر در حادثه انفجار یکی از مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر زخمی شدند .به گفته روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر این
انفجار در تاسیسات شرکت کاوشگران ماهشهر به وقوع پیوسته است .بنا به گزارشات تایید نشده این انفجار یک حمله پهبادی بوده است .شرکت پتروپاالیش کاوشگران ماهشهر،
متعلق به سپاه پاسداران است .این شرکت در زمینه بازیافت پی ای جی و تبدیل آن به منو اتیلن گلیکول فعالیت دارد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق گلوی ....
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از صفحۀ 1
هسته اصلی شاخه مشهد این گروه را تشکیل دادند که زیر
نظر رفیق پویان قرار داشت.
در دوران دانشجوئی ،رفیق گلوی همراه با رفقا بهمن آژنگ
و حمید توکلی و دانشجویان مبارز حول خود ،چند اعتصاب
و اعتراض دانشجوئی را سازمان داده و شخصاً فعاالنه در
آنها شرکت نمود .نمونه ای از این حرکات مبارزاتی ،اعتراض
به نمایش تئاتر چهار صندوق و سلطان مار از بهرام بیضایی
در دانشگاه مشهد بود .همچنین این رفقا علیه سیلی زدن
یک استاد به گوش یکی از دانشجویان رشته تاریخ _که
رشته تحصیلی رفیق گلوی هم بود_ اعتراض کرده و
اعتصابی را سازمان دادند که منجر به تعطیل شدن کالسها
شد .این فعالیت ها به خوبی آشکار می کنند که رفقای گروه
پویان ،مفتاحی ،احمدزاده ضمن در پیش گرفتن کار مطالعه
شبانه روزی مارکسیسم -لنینیسم و انجام کارهای تحقیقی
به منظور تالش برای شناخت جامعه ،لحظه ای از شرکت
در مبارزات عملی و علنی محیط زندگی و فعالیت خود باز
نمی ماندند ،همانطور که رفقای دیگر این گروه هم در هر
جا که بودند چنین می کردند .به خصوص هیچ مبارزه توده
ای که در آن سالها از جمله در تهران جریان می یافت نبود
که آنها فعاالنه در آن حضور نیافته و شرکت نکنند .در مشهد
نیز به اعتبار فعالیتهای خستگی ناپذیر این سه رفیق ،در یک
پروسه ،تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه مشهد جذب
گروه پویان ،مفتاحی ،احمدزاده و بعد چریکهای فدائی خلق
شدند تا نیروی مبارزاتی خود را در جهت رهائی طبقه کارگر
قرار دهند .برخی از این رفقا عبارتند از رفقا سعید آریان،
مهدی سوالونی ،شهین توکلی ،محمد سالمی و حسین سید
نوزادی و تعدادی دیگر که هر یک در تاریخ پر افتخار
چریکهای فدائی خلق در سال فراموش نشدنی و تاریخی
 1۳۵0نقش ویژه خود را ایفا نمودند.
در شرایطی که گروه مزبور در کار تحلیل شرایط اقتصادی-
اجتماعی ایران بود ،رفیق گلوی نیز به مثابه کمونیستی آگاه
که با همه وجود به آرمانهای کمونیستی باور داشت و بر
اساس آموزش از انگلس ،کمونیسم را به مثابه علم شرایط
رهائی طبقه کارگر راهنمای حرکت خود قرار داده بود در این
جهت به طور جدی فعالیت می کرد .او که از جدیت و شور
و شوق انقالبی چشمگیری برخوردار بود ،در گروه با نام یا
کُد سازمانی "براردو" ،از شخصیت های برجسته رمان
"فونتامارا" شناخته می شد.
تهیه گزارشی درباره زندگی مردمان محروم سیستان و
بلوچستان از جمله کارهای تحقیقی آموزنده و با ارزش این
رفیق بود که در آشنا کردن رفقای گروه در آذربایجان و
ساری و تهران و مشهد نسبت به شرایط توأم با زجر و
مصیبت زندگی مردم ستمدیده در این منطقه بسیار مؤثر واقع
شد .در آن نوشته رفیق گلوی از فقر بسیار شدید مردمان
محروم سیستان و بلوچستان که حتی به نان گندم هم
دسترسی نداشته و با آرد کردن هسته های خرما برای خود
نان تهیه می کردند و از نمونه های رنج آور دیگر ،از جمله

پدیدۀ دردناک فروش دختران به علت گرسنگی و فقر شدید
در این دیار سخن گفته بود.
رفیق گلوی گاه به کار داستان نویسی نیز می پرداخت .او
یکی از داستان های خود را با نام مستعار ،به مجله "موزیک
ایران" فرستاده بود که در بهار سال  1۳۵0در همان مجله
چاپ شد .اما یکی از کارهای برجسته این رفیق آگاه و پرکار
با اتکاء به دانش مارکسیستی انجام یک کار تحقیقی مفصل
در رابطه با اسالم بود .او تحلیل خود در این مورد را تحت
عنوان "اسالم روبنای کدام فرماسیون اقتصادی-اجتماعی
است" در اختیار دیگر رفقای گروه قرار داد .این نوشته ،از
یک طرف وسعت اطالعات تاریخی و به کار بردن شیوه
تحقیق علمی رفیق گلوی در این زمینه و از طرف دیگر
درک مارکسیستی اش از اسالم و مقوله مذهب را نشان می
داد .خود تیتر یا عنوانی که وی برای این تحلیل و تحقیقاش
انتخاب کرده بود ،گویای دید مارکسیستی وی می باشد .این
نوشته رفیق گلوی در آن زمان با استقبال رفقا مواجه شد.
رفیق گلوی رفیقی شوخ طبع و بسیار بذله گو بود .او در
دوران نوجوانی هنگامی که در دبیرستان تحصیل می کرد از
"وعظ" های آخوندها جوک می ساخت و این جماعت
طفیلی مفت خور در آن زمان را مسخره می کرد .پس از
دستگیری های سال  ۵0و وقتی ساواک تصمیم گرفت تعداد
زیادی از رفقای فدائی را در اتاق شماره  ۵اوین قدیم جمع
کند یکی از این رفقا رفیق غالمرضا گلوی بود .مبارزینی که
با او در این اتاق بودند از شوخ طبی او صحبت کرده اند.
رفیق فریبرز سنجری نیز که یکی از رفقای حاضر در آن
اتاق بود نقل می کند که " :گلوی بدون اغراق در حافظه
اش صدها جوک و لطیفه داشت که در هر مناسبتی برای
شاد کردن فضا از آنها سود می جست .او رفیقی پر شور و
وجودش سرشار از زندگی و شادی بود و در جلسات تفریحی
در این اتاق همواره با جوک ها و لطیفه هائی که بشکل
ماهرانه ای تعریف می کرد جمع را به خنده وا می داشت.
ساواک در آن اتاق طبیعتا چند خبر چین را هم جا داده بود
که یکی از آنها از سمپات های شاخه مشهد بود .وی را
ساواک قبالً در سلول رفیق عباس مفتاحی گذاشته بود تا
حرکات و گفته های وی را به مأموران ساواک اطالع دهد.
رفیق گلوی که می دانست نامبرده نقش آنتن را بازی می
کند به شکل های ظریف و خنده داری او را به سخره می
گرفت .از جمله او ابتدا با تعدادی از رفقا قرارهائی می
گذاشت و سپس شروع به تعریف داستانی می کرد و ناگهان
داستان را در جای حساسی قطع می کرد و دیگر چیزی نمی
گفت .آنتن مزبور که کنجکاوی اش حسابی تحریک می شد
فورا می پرسید خوب بعد چی شد؟ که ناگهان آن چند نفری
که رفیق گلوی با آنها قبال صحبت کرده بود به اتفاق خود
رفیق گلوی فریاد می زدند "صبر داشته باش االغ جون"!
و یا جمالت دیگری از این قبیل با خنده نثار او که خود را
در اختیار دشمن قرار داده بود ،می کردند .یا در روز هائی که
صبحانه کره می دادند ،رفیق گلوی به شکل دیگری این
خبرچین را دست می انداخت .مثالً در یک مورد به طور
خیلی جدی به فرد مزبور گفت می دانی که این کره
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گوسفنده "نه کره گاو"! او با سئوالی در ذهن خود مبهوت
به بقیه نگاه کرد .در این هنگام رفقا ضمن تکرار "نکره گاو"
با خنده خود فضا را پر کردند و او تازه متوجه شد که خود او
"نکره گاو" خطاب شده است .رفیق گلوی با چنین بذله
گوئی هائی به آن شخص آنتن حالی می کرد که رفقای
انقالبی ما او را می شناسند .او به سبک دلنشینی که خود
بلد بود با حالت تفریحی خاطره اولین دیدارش با رفیق
مسعود احمدزاده را در تهران هم تعریف کرد .او گفت که از
طرف مسئولین چریکهای فدائی خلق از مشهد به تهران
منتقل شده بود .در تهران در اولین قراری که اجرا می کند
با رفیق مسعود احمدزاده مواجه می شود .گلوی طبق معمول
شروع به شوخی با او می کند .ولی یک باره برخورد جدی
رفیق مسعود او را فوراً به عقب می نشاند و او متوجه می
شود جای شوخی های معمولش در آنجا نیست .گلوی که
انتظار داشت در تهران او را به محل امنی ببرند از رفیق
مسعود می شنود که باید خودش برود و برای خود یک اتاق
کرایه کند .گلوی با خنده می گفت این برخورد جدی تأثیر
مثبتی رویم گذاشت .وقتی رفیق مسعود گفت برو یک اتاق
کرایه کن و محلش را هم فقط خودت بدان تا در قرار های
بعد ارتباط تو با تعدادی از رفقا برقرار شود ،از اینجا فهمیدم
که مبارزه ما وارد فاز جدی و حیاتی شده است".
خاطره ای هم از دیدار او با رفیق امیر پرویز پویان نقل شده
است .رفیق گلوی قرار بود رفیق پویان را در داخل اتوبوسی
مالقات کند .او وقتی سوار اتوبوس می شود یکباره چشمش
به پویان در لباس طلبه ها می افتد و بی اختیار خنده اش
می گیرد و شوخی کنان به طرف او می رود .ولی پویان با
گرفتن قیافه جدی و گفتن اینکه "آقا لطفا نزاکت را رعایت
کنید" موقعیت را به او گوشزد می کند تا حواسش را جمع
کند .رفیق گلوی نیز با درک جدیت اوضاع بر خنده خود غلبه
می کند و به صورتی که الزم بود با او گفتگو می کند .این
مالقات در دوره ای بود که ساواک نام و عکس رفیق امیر
پرویز پویان را در تمام شهرها و روستاها به در و دیوار
چسبانده و از مردم در ازای گرفتن پاداش  100هزار تومان
برای دستگیری وی استمداد طلبیده بود .به همین خاطر
رفیق پویان برای پنهان ماندن از چشم پلیس و تدوام کار و
و ظایف انقالبی اش مجبور شده بود گاه خود را در آن لباس،
از چشم دشمن دور نگه دارد.
در بهمن سال  ۵0رژیم شاه به اصطالح دادگاهی برای ۲۳
نفر از رفقای فدائی تشکیل داد که رفیق گلوی یکی از آنها
بود .در این دادگاه رفقا و از جمله رفیق گلوی برای افشای
هر چه بیشتر ماهیت رژیم شاه ،برخالف آن چه رسم بود در
مقابل رؤسای دادگاه بلند نشدند ،و هنگامی که دادگاه از آنها
خواست خود را معرفی و تابعیت خود را اعالم کنند ،رفیق
گلوی به جای این که طبق سنت معمول بگوید تابع "رژیم
شاهنشاهی ایران" می باشد ،خود را تابع "خلق ایران" و نه
تابع دولت شاه معرفی نمود .در آن دادگاه رفیق مسعود
احمدزاده توسط حسینی (استوار شعبانی از شکنجه گران
ساواک) و یکی دیگر از ماموران ساواک مورد ضرب و شتم
ادامه در صفحه 4

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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قرار گرفت که در اعتراض به این عمل وحشیانه ،در همان
دادگاه رفقا به پا خاسته و سرود چریکهای فدایی خلق (باز
این من و این شب تیره بی پگاه ،مزرع سبز فلک درو کرده
داس ماه ...هان به پای  ،ای خلق ایران به پای /برخیز ای
جوان ،بسان شیر ژیان ،زنجیر گران ،ز پا بیفکن که جان،
در راه وطن ،همچون دیگران ،ببایدت باخت .دست کارگر به
دست دهقان گذار ،فریاد زمان ز سینه خود بر آر ،کاخ ارتجاع
و ظلم و ستم ز بن برانداز ...من چریک فدائی خلقم ،جان
من فدای خلقم )...که بارها در اتاق شماره  ۵تمرین کرده
بودند را خواندند .رفیق گلوی یکی از همین رفقا بود.
در دادگاه دوم ،از جمع  ۲۳نفر  1۵تن از چریکهای فدائی
خلق و از جمله رفیق گلوی را به اعدام محکوم نمودند .رفیق
فریبرز سنجری مطرح می کند که "پس از آن محکومیت
جنایتکارانه ،همه  ۲۳نفر را برای چند روز در قسمتی از سلول
های انفرادی اوین که شامل پنج سلول می شد ،جای دادند.
یک بار حسینی ،مسئول زندان اوین ،برای مدت کوتاهی
(شاید حداکثر نیم ساعت) درب همه سلول ها را باز کرد و
رفقا امکان یافتند تا یکدیگر را دیده و همدیگر را در آغوش
بگیرند .این دیدار به واقع آخرین دیداررفقای باقی مانده از
جمع  ۲۳نفر با رفیق گلوی ،دو تن از رهبران چریکهای
فدائی خلق (رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی) و بقیه
رفقای حماسه آفرین چریکهای فدائی خلق بود که چند روز
بعد قدم در میدان تیرباران چیتگر گذاشتند و مرگ را
سرودی کردند".
رفیق گلوی و دیگر رفقای انقالبی چریک فدائی می دانستند
و اطمینان داشتند که راهی که با تحلیل علمی شرایط جامعه
به آن رسیده و پا در آن گذاشته اند و سازمانی که شکل داده
اند دیر یا زود با حمایت توده ها مواجه شده و رژیم جنایتکار
شاه را به سزای اعمال ننگینش خواهد رساند .این رفقا
همانطور که رفیق احمدزاده نوشته است به این باور رسیده
بودند که ":پیشاهنگ در شرایط کنونی نمی تواند پیشاهنگ
باشد مگر آنکه یک چریک فدائی باشد" و از زبان رفیق
تئوریسین خود این سفارش را به نیروهای جوان انقالبی
داشتند که "بگذار تسلیم طلبان هر چه می خواهند رجز
خوانی کنند ،وظیفه هر محفل و گروه انقالبی است که با هر
امکانی که دارد و به هر شکلی که می تواند مبارزه مسلحانه
را آغاز کند و ضربات خود را به دشمن فرود آورد .تجربه
نشان داده است که راهی نیست جز راه مبارزه مسلحانه و
تجربه نشان داده است که خلق از این مبارزه حمایت خواهد
کرد" .هرچند رفیق گلوی و یاران همراهش نماندند تا شاهد
تحقق آنچه به آن ایمان داشتند ،باشند و با چشمان خود
ببینند که توده ها چگونه از سازمانی که آنها پایه گذارش
بودند حمایت می کنند اما چه زود پیش بینی این رفقا به
واقعیت پیوست و خلق ،یعنی کارگران و زحمتکشان و
ستمدیدگاه ایران به حمایت از مبارزه چریکهای فدائی خلق
برخاستند.
یاد رفیق گلوی گرامی و راهش پر رهرو باد!
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اعتصاب کارگران شرکت سایپا در استان

تجمع کشاورزان اصفهان در مقابل

آذربایجان شرقی

ساختمان جهاد کشاورزی این شهر
روز شنبه  ۶فروردین ماه ،شماری از کشاورزان اصفهان ،در
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در مقابل ساختمان
جهاد کشاورزی این شهر ،دست به تجمع زدند .کشاورزان
معترض اجرا نشدن مصوبات و وعده های عمل نشده
مسئوالن در راستای رسیدگی به مطالباتشان را از دالیل
برگزاری این تجمع عنوان کردند.

تجمع کارگران منطقه یک آبفای اهواز
مقابل استانداری

روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،کارگران شرکت سایپا در
استان آذربایجان شرقی در اعتراض به فروش سهام این
شرکت و احتمال بیکاری حدود  ۶00کارگر شرکت در محل
کار خود دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب پرسنل شرکت تولید و بهرهبرداری
سد و نیروگاه دز اندیمشک
روز دوشنبه  1۶اسفند ماه ،پرسنل شرکت تولید و
بهرهبرداری سد و نیروگاه دز اندیمشک ،نسبت به افزایش
بیکاری روزافزون نیروهای بومی منطقه و استخدام رسمی
نیروهای غیربومی در این مجتمع دست به اعتراض زده و
اعتصاب کردند .بسیاری از مجتمعها و شرکتهای فعال در
استان خوزستان ،سالهاست با دنبالهروی از سیاستهای
جمهوری اسالمی و اعمال تبعیض و در اولویت قراردادن
استخدام نیروهای غیربومی نسبت به جوانان بومی در این
استان ،سبب افزایش آمار بیکاری مردم منطقه و فراگیر شدن
فقر در میان آنها شده ،به گونهای که مردم این استان بارها
به این مسئله اعتراض کردهاند.

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به
مستمری فروردین ماه خود
روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،گروهی از بازنشستگان تامین
اجتماعی اعالم کردند که فیش مستمری فرودین ماه سال
 1۴01آنها ،بر اساس آخرین حکم حقوقی سال  1۴00صادر
شده است .سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای  1۴01و بر
اساس بخشنامه مزدی شورای عالی کار برای سال 1۴01
که افزایش  ۵۷درصدی دستمزدهای حداقلبگیران و ۳۸
درصد به اضافهی  ۵1۵هزار تومان برای سایر سطوح را مورد
تاکید قرار میدهد ،رفتار کند.
بازنشستگان با اشاره به پیشبینی افزایش قیمت اقالم
برخی کاالهای اساسی در سال جاری ،یادآور شدند که در
سالهای  99 ،9۸و  1۴00شاهد خیز افزایش قیمتها
بودهایم که منجر به افزایش سطح عمومی تورم شده است.
به همین دلیل هم بازنشستگان انتظار دارند که رشد نرخ
تورم در ترمیم مستمری آنها از فروردین ماه به حساب آید.

روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،تعدادی از کارگران فصلی
منطقه یک آبفای اهواز برای پیگیری مطالبات و تبدیل
وضعیت خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
کارگران معترض میگویند :از سال  9۵تحت عنوان نیروی
فصلی بهصورت تمام وقت مشغول به کار هستیم و از سال
 99نیز چند نیروی دیگر به ما اضافه شد .حقوق ماهیانه ما
حداقلی بوده و هیچگونه مزایا شامل اضافه کاری ،حق
شیفت ،تعطیل کاری و نظایر آن را نداریم .عیدی و سنوات
سال  1۳99و  1۴00پرداخت نشده و به جای آن تهدید به
اخراج میکنند.

عدم امنیت شغلی کارگران کارخانه های
فوالدی رشتخوار
بر اساس گزارشی به تاریخ شنبه  1۳فروردین ماه ،کارخانه
های فوالدی رشتخوار بدلیل تامین نشدن خوراک اولیه آن
با مشکل تعطیلی مواجه هستند .علت این امر ساخت ۲
کارخانه فوالد در رشتخوار درمجاورت با معادن عظیم سنگان
خواف بوده است .این  ۲کارخانه فوالد میبایست نیاز خود را
از طریق معادن یاد شده تامین کنند .اما این معادن بیشتر
تمایل به خامفروشی دارند .مسئولین بارها وعده تامین
خوراک و مواد اولیه فعالیت این کارخانه را داده بودند اما به
آن عمل نکردند .تعطیلیهای پی در پی مجمتعهای فوالدی
رشتخوار در حالی است که مردم این منطقه گرفتار
خشکسالی میباشند .وجود کارخانه های فوالدی رشتخوار
میتواند مقداری از این مشکالت را حل نماید .در حالی که
با تعطیلی این مجتمعها ،کارگران بیشتری به خیل بیکاران
این شهرستان اضافه خواهد شد.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
اعتراض مردم جنوب کرمان در اعتراض
به انتقال آب هلیل رود
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کنند .در ایران  100هزار پرستار بیکار وجود دارد که بهدلیل
حقوقهای ناچیز حاضر به فعالیت نیستند.

اعتراض صیادان شمال کشور به بیتوجهی
مسئوالن دولتی

روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،یک فعال محیط زیست گفت:
پس از اطالع مردم جنوب استان کرمان از آغاز به کار حفاری
تونل انتقال آبِ سرشاخه های هلیل رود به کرمان از سمت
گلزار بردسیر در شب ها و تعطیالت نوروزی ،تعدادی از
نمایندگان مردم روز شنبه  1۳فروردین ماه ،جلو ورودی
کارگاه تونل انتقال آب تجمع کردند و خواستار تعطیلی
حفاری شدند .مامورین انتظامی و امنیتی نیز به مردم وعده
دادند که به صورت مسالمت آمیز به تجمع خود پایان دهند
تا کارگران حفاری از منطقه کارگاهی خارج شوند و به
عملیات حفاری غیرقانونی و بدون مجوز از سازمان محیط
زیست پایان دهند .تعدادی از کارکنان اداری با خاموش
کردن ریل نقاله سنگهای بریده شده ،وانمود کردند کار
حفاری تعطیل شده است این در حالی بود که کارگران
حفاری در تونل انتقال آب هنوز مشغول به حفاری بودند.
مردم نیز که از فریبکاری پرسنل و کارکنان آگاه شدند ،وارد
محوطه کارگاهی شدند و همه پرسنل به جز نگهبانان را از
منطقه خارج کردند و با نصب چادر جلو درب ورودی کارگاه
اعالم کردند که از ورود و ادامه کار در روزهای بعد جلوگیری
خواهند کرد.

 4۵درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت
و در نگرانی از اخراج و بیکاری
به گزارش روز جمعه  1۲فروردین ماه ،دبیرکل خانه
پرستارگفت ۴۵ :درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت هستند
که انتظار دارند تبدیل وضعیت شوند .دبیرکل خانه پرستار
می گوید :با وجود کمبود پرستار در ایران طی یک سال
گذشته بیش از  ۲000پرستار از ایران مهاجرت کردهاند .در
حالیکه از نظر استاندار جهانی بهداشت به ازای هر 1000
تخت  ۵یا  ۶پرستار الزم است ،این عدد در ایران  1.۶است
که  ۴برابر کمتر از این استاندارد است .در کشور پس از
اوجگیری کرونا هیچگونه استخدامی انجام نشده و تنها جذب
نیروهای  ۸9روزه صورت گرفت .پرستاران در  1۲مدل
قراردادی مشغول به کار هستند که دستمزد و مزایای آنها با
یکدیگر متفاوت است .این درحالی است که همه آنها کار
یکسان انجام میدهند .حدود  ۳۵درصد از پرستاران شرکتی
هستند و قرارداد آنها موقت است و این به معنای استثمار
همکاران شرکتی است .چرا باید پـرستاران را در پیک کرونا
به کار بگیرند و بعد از  ۳ماه که پیک خوابید ،از کار بیکار

بر اساس گزارش روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،صیادان
شمال کشور نسبت به بیتوجهی مسئوالن دولتی اعتراض
دارند .یکی از صیادان معترض میگوید :زمانی دولت از
طریق خاویار تولیدی ما ،ارز تامین میکرد .آیا االن وقت آن
نیست که به فکر ما صیادان باشد؟ با توجه به این که دیگر
هیچ شرکت و سازمانی به ما دست یاری نمیدهد ،اگر اتفاقی
برای من صیاد در حین کار رخ دهد ،چه کسی پاسخگو
خواهد بود؟ حداقل انتظار ما صیادان ارائه بنزین دولتی است
که آن هم از ما دریغ میشود و از بستههای حمایتی
گرمایشی ،نفت سفید ،کپسول گاز و حتی منبع آب نیز
محرومیم و با هزینه ناچیز خود تهیه میکنیم .سپاه پاسداران
ادعا میکند ،با ایجاد کانالهای انتقال آب از تاالب گمیشان
به مجتمعهای میگو برای صیادان شمال کشور اشتغالزایی
کرده است .اما این موضوع درست نیست .سپاه برای هر چه
فقیرتر نگه داشتن مردم ترکمن صحرا ،حتی از استخدام
فارغالتحصیالن بومی خودداری میکند .مسئولین دولتی نه
تنها به صیادان این منطقه هیچ کمکی نکردهاند ،بلکه زمینه
فقیرتر شدن بیشتر آنها را فراهم کردهاند.

قیمت اجناس و مایحتاج مردم ،تعیین دستمزد برای یکسال
کارگران غلط است .در خصوص وضعیتِ کارگران خباز ،این
کارگران متاسفانه همیشه قربانی سیاستهای ریاضتی یا
همان اقتصاد مقاومتی بوده و هستند .دستمزد تعیین شده
شورای عالی کار و ماده  ۴1قانون کار ،هیچگاه به کارگران
خباز پرداخت نشده است .حق الزحمه این زحمتکشانِ
بیبضاعت را به ناحق منوط به افزایش قیمت نان کردهاند
که گاها دو سال یکبار هم افزایش نمییابد .برای نمونه
دستمزد  1۴00کارگران خباز استان کردستان در اسفند
افزایش یافت .یعنی این کارگران دوازده ماه گذشتهی سال
 1۴00را با دستمزد  1۳99کار کردند! البته این افزایش
دستمزد برای نانواییهایی است که  ۴نفر کارگر و روزانه ۷
کیسه پخت داشتهاند .برای هر کارگر روزانه نزدیک به 1۴0
هزار تومان تعیین شده است .یعنی در ماه کارگر  ۲۶روز کار
میکند و باید حقوق دو روز را برای سهم حق بیمهی خود
به سازمان تامین اجتماعی بدهد .دریافتی این کارگران
نزدیک به  ۳میلیون و  ۴00هزار تومان است .یعنی تقریبا
 ۶00هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد  99و باید بگوییم
دستمزد این کارگر نه زیر خط فقر ،بلکه زیر خط مرگ است!
متاسفانه به نظر میرسد این روند در  1۴01هم ادامه داشته
باشد .یعنی دستمزدی که شورایعالی کار برای کارگران تعیین
کرده که البته این دستمزد نه مطابق سبد معیشت و نه نرخ
تورم است ،به کارگران خباز نمیرسد و آنها همچنان ۳
میلیون و  ۴00هزار تومان دریافت خواهند کرد .با حذف ارز
 ۴۲00تومانی تورم و طوفان گرانی که از همین حاال چهره
نمایان کرده است .در این وضعیت مسئولین بگویند یک
کارگر خباز متاهل و اجارهنشین چگونه روزگارش را سپری
کند؟! چه کسی جوابگوی این همه درد و رنج و تبعیض
خواهد بود؟

جان باختن یک کارگر سیمبان حین کار
در روانسر

کارگران خباز  1۲ماه سال  1400را با
دستمزد  13۹۹کار کردند!
روز چهارشنبه  ۳فروردین ماه ،یک فعال صنفی کارگران
خباز گفت :سال  1۴00یکی از سختترین سالها از نظر
معیشت و درآمد برای کارگران در ایران بود .تورم و گرانیِ
بیسابقه زندگی را بر اکثر مردم ایران و به ویژه کارگران
تنگ کرد و هیچ تصمیمی هم برای عبور از این وضعیت
گرفته نشد و هیچ مسئولی پاسخگوی بحرانِ پیش آمده نبود.
افزایش سرسامآور قیمتها ،سقوط هر چه بیشترِ ارزش ریال
و در نهایت بیکاری ۳ ،عامل تاثیرگذار بر وضعیت بد کارگران
بود .در چنین وضعیتی متاسفانه دولتمردان ادعای کنترل
تورم و افزایش اشتغال داشتند .متاسفانه هیچگاه آمارهای
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گویای حقیقت واقعی تورم
بر سفره کارگران نبوده و هیچگاه دستمزدها طبق آمارهای
واقعی تعیین نشده است .بنا به تجربه چندینساله و با توجه
به نبود کنترل دولت بر بازار و افزایش روزانه و گاها لحظهایِ

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،یک کارگر سیمبان شرکت
توزیع برق کرمانشاه در شهرستان روانسر ،در حین انجام
عملیات و رفع مشکل برقرسانی در اثر برق گرفتگی در
ارتفاع ،جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،علت
اصلی جان باختن کارگران سیمبان نداشتن تجهیزات ایمنی
کافی میباشد.

کارگران کارخانه پارس پامچال با وجود
بازگشایی کارخانه نگران آینده شغلی
خود هستند
روز دوشنبه  ۸فروردین ماه ،کارگران پارس پامچال گفتند:
در کارخانه پارس پامچال نزدیک به  ۳۵کارگر مشغول کارند
که  ۵ماه حقوق و  ۸ماه بیمه پرداخت نشده دارند.اما مدیریت
این مجموعه ،توجه ای به این مساله نشان نمی دهد .و بهانه
اش هم این است که از یکسال پیش برخی نهادها فعالیت
کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کردهاند.
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ماهنامه کارگری
حمله اراذل و اوباش جمهوری اسالمی
به دستفروشان

کمتر میشود و با تعویقهای چند ماهه ،عمال حقوقمان
دردی از ما دوا نمیکند .بارها برای حل مشکالت کارگران
بویژه مسکن کارگران ابنیه درخواست دادهایم اما فکری به
حال مسکن کارگران نمیشود و باالی  ۶0درصد از حقوق
کارگران برای کرایه خانه پرداخت میشود ،این در حالی
است که با پرداخت دیرهنگام حقوقها ،برای پرداخت اجاره
بها هم دچار مشکل هستیم.

تجمع مردم در اعتراض به احداث
پتروشیمی میانکاله در مازندران
به گزارش روز شنبه  1۳فروردین ماه ،بار دیگر مزدوران
جمهوری اسالمی و این دفعه در شهرداری قرچک به
دستفروشان زحمتکش حمله کردهاند .این حکومت تالش
میکند که مردم را از راه درست زندگی کردن خارج کندتا
مجبور شوند برای امرار معاش دست به اعمال خالف بزنند.
حکومتی که گسترش دهنده فساد و جرم و جنایت و تباهی
در روی زمین میباشد!

روز جمعه  ۵فروردین ماه ،شماری از دامداران و کنشگران
محیط زیست مازندران در اعتراض به احداث کارخانه
پتروشیمی در زیست گاه حفاظت شده میانکاله دست به
تجمع زدند .بر اساس این گزارش ،علی سالجقه ،رییس
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :احداث کارخانه
پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه
میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت
محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این
کارخانه مجوز زیستمحیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد
ایستاد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز جمعه  ۵فروردین ماه ،در
پی تیراندازی نیروهای مرزبانی به سمت یک چوپان در
شهرستان هیرمند ،اهالی روستای ساسولی در اعتراض به
شلیک و زخمی کردن این جوان در برابر این پایگاه تجمع
کردند .فرماندهان پاسگاه در هراس از خشم اهالی ،به آنها
وعده دادند که خودمان رسیدگی میکنیم .اما مردم معترض
خواستار محاکمه ماموران شلیک کننده شدند .وضعیت این
چوپان که از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت قرار گرفته است
بهشدت وخیم گزارش شده است.

تجمع کشاورزان در اصفهان

تجمع اعتراضی اهالی روستای ساسولی
جلو پایگاه مرزی هیرمند

معوقات مزدی و بیمهای کارگران
پیمانکاری ابنیه فنی راه آهن
به گزارش خبرگزاری هرانا ،کارگران شاغل در واحد
نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری مشغول
کارند ،طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع
دریافت نکردهاند و این موضوع مشکالت زیادی را برای
آنها در زمینه معیشت ،درمان و مسکن ایجاد کرده است.
طبق گفته یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن :مسئولیت
بیش از  ۷تا 10هزار کارگر واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن
برعهده چند شرکت پیمانکاری است .راهآهن بایستی توان
پرداخت حقوق و بیمه کارگران توسط شرکتهای پیمانکاری
را تحت نظر داشته باشد تا کارگران بتوانند با دریافت حقوق
خود مشکالت معیشتی ،درمان و مسکن خود را حل و فصل
کنند .کارگران راه آهن قشری هستند که از سوی مدیران
باال دستی دیده نشدهاند و همیشه درمضیقه بودهاند .وی
افزود :بسیاری از شرکتها پرداختیها را دیر انجام میدهند؛
با وجود این همه تورم و گرانی ،روز به روز ارزش پولمان
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به سازمان تامین اجتماعی ،نیروها از حمایت و پوشش
درمانی خارج شدند ،اما بعد از جلسهای که بین رئیس هیأت
مدیره انجمن صنفیِ کارگری مخابرات گیالن ،نماینده
شرکت شسکام و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان
گیالن برگزار شد ،سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ده
درصد بدهیِ شرکت به تامین اجتماعی موافقت کرد و مشکل
نیروها به طور موقت تا اردیبهشت ماه حل شد .روی هم
رفته این نیروهای شرکتی  ۸ماه معوقهی بیمه دارند .اما
اینبار به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در  ۳ماه متوالی نیروها
از پوشش بیمه خارج شدند .ما نگرانیم که شرکت شسکام
بدهی خود را تا اردیبهشت با سازمان تسویه نکند و آنها
بازهم ما را از پوشش درمانی خارج کنند .سازمان تامین
اجتماعی به شرکت شسکام فرصت یک ماهه داده است و
تاکید نموده که دیگر هیچ عذری را قبول نمیکند.

یک عضو اتاق بازرگانی :فقر مطلق بسیار
بیشتر خواهد شد
پس از آن که رئیسی در  1۷اسفندماه  ،1۴00طی یک
سخنرانی در مجلس خبرگان وعده داد که "فقر مطلق" را
ریشهکن خواهد کرد .یک عضو اتاق بازرگانی رژیم روز
چهارشنبه  ۳فروردین ماه ،گفت :به شکلی که عمل میشود
نه تنها فقر مطلق از بین نمیرود ،بلکه بسیار بیشتر میشود.
وعدهای که پس از دو هفته ،توسط این عضو اتاق بازرگانی
با صراحت به چالش کشیده شده است.

تاسیس نخستین سندیکای کارگری در
شرکت بزرگ آمازون

روز دوشنبه  1۵فروردین ماه ،شماری از کشاورزان اصفهان
در اعتراض به بیآبی و خشک شدن زاینده رود در مقابل
ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند .یکی از
معترضین در جمع کشاورزان گفت ":دادستان امضاء برای ما
داده ،برای اینکه تا یک ماه مسئله را حل کند .امضاء داده
است  ۲۵0میلیون از آب تان را نگه می دارند! آقا ما از دست
خود دادستان شاکی هستیم و می خواهیم شکایت کنیم .چرا
دادستانی که امضاء داده ،رئیس کل انتظامی امضاء داره،
آقای حبیبی امضاء داره ،استاندار قبلی امضاء داره؟ اینها باید
محاکمه شوند ،چرا به ما امضاء داده اند؟" ولی هیچ کار
نکرده اند.

اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات گیالن
نسبت به عدم پرداخت  3ماه حق بیمه
روز چهارشنبه  10فروردین ماه ،نیروهای شرکتی مخابرات
گیالن ،اعالم داشتند :از تاریخ اول فروردین  1۴01به دلیل
عدم پرداخت  ۳ماه متوالی حق بیمه توسط شرکت شسکام

روز جمعه  1۲فروردین ماه برابر با یکم آوریل ،کارگران
شرکت آمازون در استتن آیلند نیویورک با رأی به تشکیل
اتحادیه کارگری ،نخستین قدم در سازماندهی یک تشکل
صنفی را در این غول فنآوری برداشتند ۲ .هزار و ۶۵۴
کارگر که حدود  ۵۵درصد از کارگران انبار شرکت آمازون در
استتن آیلند را تشکیل میدادند ،به تشکیل نخستین اتحادیه
کارگری در این شرکت رأی مثبت دادند .رویدادی که به
عنوان یک پیروزی تاریخی در نیویورک تبلیغ شده است.

حملهی پلیسِ پرو به کشاورزان و
کامیوندارانِ اعتصابی
روز یکشنبه  1۴فروردین ماه ،ویدیوئی که حاوی حملهی
پلیسِ پرو به کشاورزان و کامیوندارانِ اعتصابی بود،
درشبکه های اجتماعی پخش شد .پلیس مزدور پرو در تالش
برای متفرق کردن معترضین کشاورز و کامیون دار و ایجاد
رعب و وحشت در صفوف آنها ،دیوانه وار شلیک می کرد.
هر کجای جهان که زحمتکشان گامی برای اعتراض به
نقض حقوق خود بردارند ،دولتهای حامیِ سرمایهداران
لحظهای برای سرکوبگری درنگ نمیکنند.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!

ماهنامه کارگری
کارگران شهرداری شوش نسبت به عدم
پرداخت دستمزد و عیدی
به اعتراض برخاستند

روز دوشنبه  1۶اسفند ماه ،جمعی از کارگران شهرداری
شوش که در نتیجه بیتوجهی مدیران شهری به پرداخت
مطالباتشان ،روز یکشنبه  1۵اسفند ماه ،در مقابل
ساختمانهای شهرداری و فرمانداری شهرستان شوش
تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند ،میگویند :چندین ماه
است که دستمزد ما پرداخت نشده و در عین حال به ما
کارگران هنوز عیدی پرداخت نکردهاند .درواقع هرچند ماه
یکبار حقوق دریافت میکنیم که آنهم به صورت حداقل پایه
حقوق است .در شرایط اقتصادی فعلی ،با چند سر عائله
چگونه میتوانیم نیازهای ضروری خانوادههای خود را تامین
کنیم .چرا باید ما کارگران تاوان ادعای کمبود منابع مالی
شهرداری را بدهیم .اعضای شورای شهر که نظارت بر کار
شهرداری را پذیرفتهاند ،چرا پاسخگو نیستند.

تجمعات اعتراضی کارگران دولت در
مطالبهگری برای حذف افزایش
ده درصدی مزد
روز چهارشنبه  1۸اسفند ماه ،کارگران بخش دولتی در
بیانیهای نسبت به عدم حذف یک بند در بودجه اعتراض
کردند .در بخشی از این بیانیه میخوانیم :همانگونه که کلیه
کارگران شرکتها و دستگاههای دولتی مستحضرند دولت
در اقدامی کم سابقه به بهانه صرفه جویی بودجه و کنترل
تورم ،افزایش حقوق سالیانه کارگران مظلوم و زحمتکش
بخش دولتی را طبق بند  1-۴تبصره  1۲الیحه بودجه
 ،1۴01ده درصد افزایش در نظر گرفته است .تصویب این
بند بهت و حیرت را بر قشر مظلوم و بی پناه کارگران بخش
دولتی نمایان کرد؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت
میکشند اما از هیچ کدام از امتیازات و بخشنامههای هئیت
دولت در خصوص اصالحیههای فوقالعادههای کارمندی
بهرهمند نیستند .کارگران بخش دولتی دیگر بار به مانند
عیدی در خصوص افزایش حقوقشان سکوت نخواهند کرد.
همانطور که همگان مطلع هستند همه ساله افزایش حقوق
کارگران کشور بر اساس نرخ تورم ابالغی از سوی بانک
مرکزی به شورای عالی کار که متشکل از دولت ،نمایندگان
کارگری و کارفرمایی طبق ماده  ۴1قانون کار در خصوص
افزایش حقوق سالیانه کارگران ،تصمیم گیری میشود اما
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متاسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش
خصوصی در یک اقدام کم سابقه و خالف قانون معیشت
این قشر زحمتکش را هدف قرار داده است .کارگران
مطالبهگری را با جدیت دنبال میکنند و از شورای نگهبان
درخواست حذف این بند را دارند.
به دنبال این بیانیه صبح روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،کارگران
شرکتهای دولتی با تجمع در مقابل ساختمان شورای
نگهبان ،مصوبه اخیر دولت و مجلس در افزایش  10درصدی
حداقل مزد را غیرقانونی دانسته و به آن اعتراض کردند.
تجمع کنندگان از شورای نگهبان خواستند که مصوبه
مجلس در بودجه  1۴01را تایید نکند .آنها خواهان افزایش
دستمزد متناسب با ماده  ۴1قانون کار بر اساس سبد معیشت
و تورم هستند .کارگران دولتی بعد از اعتراض مقابل
ساختمان شورای نگهبان به خیابان پاستور رفتند.

در پی اعتراضات کارگران شرکت زغال
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 ۳ماه است بدون حقوق و بیمه کار میکنیم .عیدی و سنوات
نیز برای ما پرداخت نشده است .نه پیمانکار ،نه شهردار و نه
هیچ کدام از مقامات مسئول شهری و استانی ،از ما حمایت
نمیکنند .شب عید شرمنده خانوادههایمان هستیم .هربار
بعد از  ۳یا  4ماه بیحقوقی ،چند روز معترض
میشویم و به نهادهای مختلف مراجعه میکنیم تا
در نهایت ،یک ماه حقوق و عیدی ما را واریز
میکنند .این رویه تا کی میخواهد ادامه داشته باشد؛ دیگر
خسته شدهایم! در ادامه این اعتراضات باز هم روز سه شنبه
 1۷اسفند ماه ،کارگران در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه
حقوق خود ،عیدی و سنوات و همچنین ناقص رد شدنِ
لیست بیمهی خود برای روز سوم دست از کار کشیدند.

کشته شدن یک کولبر در پی تیراندازی
نیروهای نظامی در مرز بانه

سنگ کرمان فوقالعاده شغل به مبلغ
روزانه اضافه خواهد شد
روز سه شنبه  1۷اسفند ماه ،طبق صورتجلسهای که
نمایندگان کارگران شرکت زغال سنگ کرمان با مدیران این
شرکت امضا کردهاند ،مقرر شده که فوقالعاده شغل به مبلغ
روزانه  ۳0هزار تومان از فروردین ماه روی احکام حقوقی
آنها اعمال شود .حدود  ۳هزار کارگر قرارداد مستقیم شرکت
زغال سنگ از این مصوبه بهرهمند میشوند .اما کارگران
پیمانکاری مشمول این مصوبه نمیشوند .کارگران قرارداد
مستقیم شرکت زغال سنگ ،خواهان بازنگری در طرح
طبقبندی مشاغل خود هستند .به همین دلیل آیتم
فوقالعاده شغل روی طبقهبندی مشاغل آنها قرار میگیرد.
آنها همچنین خواهان اصالح وضعیت سخت و زیانآوری و
حل مشکل «خالء بیمهای» خود هستند.

به گزارش کردپا روز جمعه  ۵فروردین ماه ،یک کولبر به نام
رستم خضری  ۲۵ساله فرزند کمال ،متاهل و اهل شهرستان
اشنویه در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه،
جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،نیروهای
نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف شلیک مستقیم
قرار دادهاند.

اعتصاب رانندگان و کارگران پاالیشگاه
دومین روز تجمع کارگران شهرداری کوت

ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عبداهلل مقابل شهرداری و فرمانداری

به گزارش روز چهارشنبه  1۸اسفند ماه ،رانندگان خودروهای
استیجاری و کارگران پاالیشگاه ششم گازی واقع در مجتمع
گاز پارس جنوبی از روز سه شنبه  1۷اسفند ماه ،دست از کار
کشیدند .رانندگان گفتند :در شرکت پیمانکاری تسدید،
سالهای متمادی است که مطالبات ریالی با تأخیرهای
زمانی زیاد که گاهاً به شش ماه هم میرسد پرداخت
میشوند .به چه دلیلی وقتی جایگاههای سوخت ،تعویض
روغنیها ،فروشندگان قطعه ،الستیک فروشیها فقط به
صورت نقدی کار میکنند و علیرغم اینکه کارفرمایان
صورت وضعیت مالی پیمانکاران را تمام و کمال پرداخت
میکنند ،پیمانکاران رانندگان را در دریایی از مشکالت رها
کردهاند؟ عالوه بر این مورد ،رانندگان از حق مرخصی
قانونی ،سمت چارت سازمانی ،حقوق مکفی و حتی شرایط
مناسب خوابگاهی محروم هستند .ناگزیر از روز گذشته دست
از کار کشیدیم تا مطالبات خود به دست آوریم.

روز دوشنبه  1۶اسفند ماه ،کارگران رفت و روب و پاکبانِ
شهرداری کوت عبداهلل میگویند :اول به شهرداری منطقه
کوت عبداهلل مراجعه کردیم و سپس به فرمانداری آمدیم اما
هیچ پاسخ روشنی به ما ندادند ۲ .روز است که به تمام
نهادهای ذیربط و مسئول مراجعه میکنیم .ما کارگران رفت
و روب و کارگران حمل زبالهی شبکار ،چند صد نفریم که

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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ماهنامه کارگری
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اعتصاب غذای کارگران پاالیشگاه ششم

تجمع اهالی روستای عمله سیف شوش

اعتصاب دو روزه سراسری ده ها میلیونها

پارس جنوبی

در اهواز

کارگر در هند

به گزارش ایسنا روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،جمعی از اهالی
روستای عمله سیف شوش ،در مقابل ساختمان استانداری
خوزستان واقع در اهواز ،دست به تجمع زدند .اهالی معترض
این روستا نسبت به تصمیم بنیاد مسکن شهرستان شوش
در رابطه با شرایط واگذاری زمینهای طرح هادی و نرخ
اعالمی قیمت زمین مسکونی از سوی بنیاد مسکن ،معترض
هستند .معترضین می گویند :یکی از مطالبات مردم ورود
دستگاه قضا برای بازنگری در طرح هادی روستای عمله
سیف است و کسانی که در این رابطه بستری برای
سودجویی سوداگران فراهم کرده باشند باید مجازات شوند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،ده ها میلیون کارگر
روزهای دوشنبه  ۸و سه شنبه  9فروردین ماه ( ۲۸و ۲9
مارس ) ،اعتصاب دو روزه سراسری را در سراسر هند آغاز
کردند تا اعتراض خود را نسبت به سیاستهای اقتصادی
دولت راستگرای افراطی این کشور ابراز و بر خواستههای
خود برای بهبود حقوق کارگران ،کارمندان و کشاورزان
صنعتی پافشاری کنند.
در برخی ایالتها ،تظاهرکنندگان بزرگراهها و خطوط راهآهن
را مسدود کردند که این امر بر حملونقل عمومی تأثیر
گذاشت .کنگره اتحادیههای کارگری هند ،یکی از بزرگترین
اتحادیههای کارگری کشور گفت که انتظار دارد بیش از ۲00
میلیون کارگر رسمی و غیررسمی به اعتصاب بپیوندند.
به گزارش خبرگزاریها اتحادیههای کارگری هند میگویند:
اعتصاب بر سر سیاستهای ضد کارگری دولت علیرغم
شرکت بخشی از کارگران ،موفقیتآمیز بوده است .تخمین
زده میشود که  ۵0میلیون نفر در این هفته به اعتصاب ملی
دو روزه هند پیوسته باشند .کارگران شرکتهای خدماتی،
کارمندان بانکها ،کارگران کارخانجات و حوزه حمل و نقل
عمومی تنها در شش ایالت در روزهای دوشنبه  ۸و سه شنبه
 9فروردین ماه ( ۲۸و  ۲9مارس )  ،فعالیتهای عادی
اقتصادی را با اعتصاب خود مختل کردند ،اما اعتصاب هنوز
نتوانسته در تمامی ایاالت هند تسری یابد.
کارگران با مشکالت اقتصادی گسترده ناشی از ازدست دادن
شغل ،کاهش شدید درآمد ،قیمتهای باالی مواد غذایی
ضروری و سوخت ،و بیکاری مزمن مواجه هستند که همگی
با همه گیری کرونا تشدید شده اند .از جمله خواستههای
اتحادیهها میتوان به پوشش همگانی تامین اجتماعی،
افزایش حداقل دستمزد ،توقف فروش داراییهای دولتی
وعدم خصوصیسازی بیشتر بانکهای بخش دولتی اشاره
کرد.
در ادامه این اعتصابات به گزارش خبرگزاریها در روز شنبه
 1۳فروردین ماه ( ۲آپریل) بیش از  1۲اتحادیه

روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،کارگران پاالیشگاه ششم پارس
جنوبی گفتند :در روزهای گذشته ،غذا نخوردیم تا توجه
کارفرما را به خواستههای قانونی خود جلب کنیم .رانندگان
استیجاری ،نسبت به شرایط شغلی خود معترض اند و در
هفته گذشته ،چندین روز دست از کار کشیدند اما هیچ
نتیجهای حاصل نشد .کارگران افزودند :سالها دست به هر
اقدامی زدیم موفق نشدیم که در نهایت امسال با رأی دادن،
برای خود نمایندگانی را در انجمن صنفی انتخاب کردیم که
متأسفانه نمایندگان ما هم با بیمهری و در بسته کارفرما و
پیمانکار مواجه شدهاند .از دیروز اقدام به نخوردن غذای
کارفرما و پیمانکار کردیم تا شاید بدینوسیله کسانی به داد
ما برسند.

بازداشت یکی از کارگران شهرداری
کوت عبداهلل
روز سه شنبه  ۲۴اسفند ماه ،کارگران شهرداری کوت عبداهلل
گفتند :ما برای پیگیریِ مطالبات خود ،نمایندگانی انتخاب
کردیم که روز دوشنبه  ۲۳اسفند ماه ،با این نمایندگان تماس
گرفته شده و از آنها خواسته شد به بازرسی بروند .از هفت
نفری که از آنها شکایت شد ،یک نفر به بازرسی مراجعه کرد
و در حال حاضر بازداشت است .در حال حاضر حدود  ۳0نفر
از کارگران به دادستانی مراجعه کرده و پیگیرِ وضعیت
همکاران خود شده اند .بر اساس این گزارش ،برای کارگرِ
بازداشت شده یک میلیارد تومان وثیقه زدهاند و چون وی
نتوانست این وثیقه را پرداخت کند ،به زندان رفت .

تجمع بازنشستگان مخابرات خوزستان در
اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات
روز سه شنبه  1۷اسفند ماه ،بازنشستگان مخابرات
خوزستان ،می گویند :عملیاتی نشدنِ آییننامهی سال ،۸9
تاخیر در پرداختِ جیرهی غیرنقدی و تاخیر در پرداختِ
هزینههای درمانی توسط بیمهی طرف قرارداد مخابرات از
مهمترین مطالبات این بازنشستگان است .ما شنیدهایم قرار
است جیرهی غیرنقدی قطع شود .در صورتیکه حقوق
بازنشستگیِ کفاف هزینهها را نمیدهد .سفرهی ما خالیست
و در این وضعیتِ گرانیِ و بعد از سالها کار در دوران پیری
برای رسیدن به مطالبات خود مجبور به اعتراض هستیم.

اعتصاب کارگران پروژهای نفت شاغل در
شرکت جهانپارس
روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،جمعی از کارگران پروژهای نفت
شاغل در شرکت جهانپارس آیندهسازان ،در محل کار خود
دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان امتناع کردند.
اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
مزدیشان صورت گرفته است.

اعتصاب کارگران پروژهای نفت شاغل در
شرکت ایدهسازان صدف
روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،شماری از کارگران پروژهای نفت
شاغل در شرکت ایدهسازان صدف ،در محل کار خود دست
به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان امتناع کردند .کارگران
معترض میگویند :ما کارگران شرکت ایدهسازان صدف
حقوق دی ماه و بهمن ماه خود را دریافت نکرده ایم .بر
اساس این گزارش ،این روزها در بسیاری از پاالیشگاههای
پارس جنوبی ،کارگران به دفاتر کارفرمایان مادر و پیمانکاران
مراجعه میکنند اما به قول یک کارگر پروژهای ،گویا قرار
نیست شب عید ،همهی مطالباتمان را بپردازند.

تجمع کارکنان شهرداری لردگان
روز شنبه  ۲1اسفند ماه ،گروهی از کارکنان شهرداری
لردگان ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی ،در
محوطه این شهرداری دست به تجمع زدند .تجمع کنندگان
پس از آن ،جهت پیگیری مطالبات خود به سمت فرمانداری
شهرستان لردگان حرکت کردند.

کارگری هند که اعتصاب را سازماندهی کردند ،از
دولت خواستندکه پوشش تامین اجتماعی جهانی
را برای کارگران در بخش غیرمتشکل گسترده
فراهم کند ،حداقل دستمزد را تحت برنامه
تضمینی اشتغال افزایش دهد و خصوصیسازی
بانکهای بخش دولتی را متوقف نماید.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران

عدم پرداخت برخی مطالبات معوقه

شهرداری ایرانشهر

پروژه راهسازی محور کوار به فیروز آباد

کارگران شاغل نیروگاه نکا

روز چهارشنبه  1۸اسفند ماه ،کارگران شهرداری ایرانشهر
گفتند :مطالباتمان شامل  ۵ماه بیحقوقی و  1۳سال عیدی
و پاداش حدود  ۶۵0کارگر است ،توقع نداریم در شرایط فعلی
همه معوقات را یکجا بپردازند ،اما همراه بخشی از طلبمان
حداقل عیدی را بدهند که بتوانیم برخی از مایحتاج ضروری
روزانه زندگی خود را تامین کنیم .یکی از کارگران افزود؛
انتظار داشتیم با مساعدت مسئوالن پایان سال جاری شاهد
بهتر شدن وضعیت شهر ایرانشهر ،شهرداری و کارگران
باشیم اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و وضعیت طبق روال
قبل ادامه دارد .این کارگران در ادامه مبارزات خود روز جمعه
 ۲۷اسفند ماه ،اعالم کردند :طبق قانون کار کلیه کارگاههای
مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به
نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ،به عنوان
عیدی و پاداش بپردازند اما شهرداری ایرانشهر به این قوانین
پایبند نیست .جدا از مطالبات معوقه ،ما خواستار دریافت
عیدی همانند سایر کارگران ،قبل از رسیدن نوروز هستیم.
ما از وزارت کار درخواست داریم دستور رسیدگی وپیگیری
مطالباتمان را به اداره کار استان صادر کند.

جان باختن یک کارگر مقنی حین کار در
اثر برق گرفتگی در دزفول
روز یکشنبه  ۷فروردینماه ،یک کارگر چاهکن در شهرستان
دزفول حین انجام کار در یک باغ واقع در شهرک چغاسرخ
شهرستان دزفول استان خوزستان ،به علت اتصالی در
سیستم برق باالبر دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از
دست داد .این کارگر  ۳۵ساله و تبعه کشور افغانستان بود.

تعقیب و گریز قایق های سوخت بران توسط
ماموران دریابانی در سیریک
به گزارش فعالین بلوچ روز جمعه  1۲فروردین ماه ،نیروهای
دریابانی با قایق های تندرو ،سوخت بران بلوچ در سیریک و
بندر طاهروی را مورد تعقیب قرار دادند .این تعقیب و گریز
سوخت بران تا حد واژگونی قایق های آنها پیش رفته و
ماموران بدون توجه به دلیل اصلی سوخت بری زحمتکشان
آنها را شدیدا تحت فشار قرار داده اند .نبود شغل مناسب و
وضعیت بد معیشتی و اقتصادی باعث شده تا بسیاری از
ستمدیدگان بلوچ به کار پرخطر سوخت بری روی آورند.

روز چهارشنبه  1۸اسفند ماه ،کارگران پیمانی شاغل در پروژه
راهسازی باند دوم محور کوار به فیروز آباد در استان فارس،
 ۵تا  ۶ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده ،دارند .کارگران این
پروژه عمرانی از طریق یک شرکت پیمانکاری در پروژه
راهسازی جاده کوار به فیروزآباد مشغول کار هستند .بر
اساس این گزارش ،پیمانکار و مجری پروژه راهسازی باند
دوم محور کوار به فیروز آباد ،مطالبات مزدی  ۶ماهه
کارگران را تایید کرده و گفته است :کارفرما بودجهای برای
ادامه پروژه اختصاص نداده و ما مجبور شدیم شرکت را
تعطیل کنیم.

عدم پرداخت عیدی و حدود 1۵ماه
معوقات مزدی کارگران شهرداری
سی سخت
روز سه شنبه  ۲۴اسفند ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
سی سخت واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند :حدود
 ۸0کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به صورت
مستقیم با سوابق باالی  1۵سال مشغول کارند که تقریبا از
آذر ماه سال  99پرداخت مطالبات مزدیشان به تاخیر افتاده
است .سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات،
فضای سبز ،موتوری و آتشنشانی به سختی کار میکنیم و
در تمامی این سالها شهردارانی که به ترتیب مدیریت
شهری را برعهده گرفتهاند ،در مقام کارفرما به تمامی
تعهدات مزدی خود عمل نکردهاند.
کارگران شهرداری سی سخت تاکید کردند :مطالبات مزدی
ما به بخشی از دستمزد ماههای دی ،بهمن و اسفند سال 99
و  1۲ماه حقوق سال جاری  1۴00مربوط میشود و حال به
پایان اسفند ماه نیز نزدیک میشویم اما خبری از پرداخت
عیدی هم نیست.

عدم پرداخت مطالبات سنواتی از سال ۹۷
به کارگران پیمانکاری شهرداری نیشابور
روز چهارشنبه  ۲۵اسفند ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
نیشابور واقع در استان خراسان رضوی گفتند :حدود ۳۷0
کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکار کار میکنند که
مطالبات سنواتی آنها از سال  9۷پرداخت نشده است.
در آخرین پیگیری کارگران از کارفرمای اصلی (شهرداری
نیشابور) ،قرار شد شهرداری  ۸میلیارد از طلب  1۸میلیاردی
پیمانکار بابت طلب کارگران را به حساب آنها واریز کند که
هنوز این امر اتفاق نیفتاده است .کارگران جدا از طلب مزبور،
حدود سه سال حق سنوات ،ذخیره مرخصی هم طلبکارند.
در عین حال وضعیت پرداخت  ۴درصد هزینه بازنشستگی
کارگرانی که شرایط بازنشستگی دارند نیز معلوم نیست.
کارگران شهرداری نیشابور نگران هستند قبل از خروج
پیمانکار نتوانند به مطالبات خود برسند.

روز یکشنبه  ۲۲اسفند ماه ،تعدادی از کارگران شاغل در
مجموعه نیروگاه شهید سلیمی نکا در استان مازندران گفتند:
چند وقت است که منتظر پرداخت برخی مطالبات عقب
افتاده از طریق مسئوالن هستیم.
این کارگران که نزدیک به هزار نفر هستند ،می گویند :در
پیگیری مطالباتمان در بهمن ماه گذشته یک تجمع
اعتراضی برگزار کردیم که مدیران مجموعه و مسئوالن
استانی وعده پیگیری و پرداخت مطالباتمان را تا پایان سال
جاری دادند ولی همچنان تغییری در وضعیتمان حاصل نشده
است .امیدواریم تا پایان سال وعدههای مسئوالن عملی
شود.

جان باختن یک راهدار حین کار
در بویر احمد
به گزارش ایسنا روز سه شنبه  ۲فروردین ماه ،در محدوده
یک و نیم کیلومتری بعد از پلیس راه شیراز به یاسوج و در
کمربندی یاسوج-اصفهان ،یک مامور راهداری که در حال
انجام عملیات پاکسازی و ایمن سازی جاده بوده است در
تصادف با یک خودرو سمند که سرعت باالیی داشته است
به علت جراحات وارده در دم جان خود را از دست می دهد.

جان باختن یک کارگر حین کار در بندر
شهید رجایی
روز شنبه  ۶فروردین ماه ،یک کارگر در اسکله شهید رجایی
مشغول راهنمایی راننده کامیون کِشنده بار برای هدایت
خودرو بودکه قسمت کِشنده کامیون با وی برخورد کرده و
وی جان خود را از دست می دهد .منطقه ویژه اقتصادی بندر
شهید رجایی در  ۲۳کیلومتری غرب بندرعباس در شمال
جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است.

تجمع بازنشستگان و ایثارگران صندوق
بازنشستگی هما
روز سه شنبه  1۷اسفند ماه ،بازنشستگان و ایثارگران صندوق
بازنشستگی هما ،مقابل مجلس تجمع کردند .براساس بند
(ز) تبصره ( )1۷الیحه بودجه ،مؤسسه صندوق بازنشستگی
و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
«هما» با کلیه وظایف ،اختیارات ،تعهدات و داراییها از جمله
اموال منقول و غیرمنقول ،سهام ،امتیازات ،موجودی ،اسناد
و اوراق و سایر حقوق ظرف سهماه از تاریخ تصویب این
قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل میگردد.
بازنشستگان معترض میگویند ۲۵00 :ایثارگر ،جانباز ،آزاده،
فرزند شهید و خانواده شهدا به همراه بیش از 1۳هزار
بازنشسته مخالف این واگذاری بودند اما مجلس به این
مخالفت توجه نکرد.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:

"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

آدرس پست الکترونیکی:
E-Mail:
ipfg@hotmail.com

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال

چریکهای فدائی خلق ایران

آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست ،زیرا کسی
قاتل را نمی بیند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی
به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی
از بی عملی ست تا انجام وظیفه .ولی در هر حال در اینجا
ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

